
2e NIEUWSBRIEF DE BEROEPENTUIN 

Verhuizing naar Sparta Stadion  
de kortste route naar betaald werk 
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De Beroepentuin is een innovatief leer-werkconcept 
voor mensen met enige afstand tot de arbeids- 

markt. Binnen 2 maanden worden werkzoekenden 

klaargestoomd voor een baan in een sector waar 
werkgevers staan te springen om gekwalificeerde 

medewerkers. 
 

Een passend beroep 
Tijdens een intensieve praktijkoriëntatie maken 
kandidaten kennis met een groot aantal beroepen 
in de bouw, installatietechniek, energietransitie, 
logistiek, transport, beveiliging, horeca, zorg en 
klantcontactfuncties. Aansluitend worden 
kandidaten binnen maximaal 2 maanden opgeleid 
en/of omgeschoold voor één van deze beroepen 
die het beste past. Dit alles vindt plaats op de 
bedrijfslocatie van de Beroepentuin in het Sparta 
Stadion in Rotterdam. Op deze locatie worden 
de kandidaten opgeleid in een realistische 
nagebootste werksituatie. Hierdoor ontstaat 
een perfecte combinatie tussen theorie en 
praktijk. Ook is de locatie een contactpunt 
waar werkzoekenden en werkgevers elkaar 
kunnen vinden. 

 

Gegarandeerd een baan 
Zodra de basisvaardigheden en kennis voldoende 

werkzoekende 

met uitkering 

- schoolverlater 

- statushouder 

- jong 

- oud 

- etc. 

 
zonder uitkering 

 

 

de Beroepentuin 

 
 

2 weken 

 
 

 

oriëntatie beroepskeuze 

zijn gaat de kandidaat bij een werkgever aan de 
slag. Bij de werkgever wordt direct praktijkervaring 
opgedaan en gewerkt met een leerling- gezel- 
methodiek. De kandidaten groeien in rap tempo 
onder deskundige begeleiding van ervaren leer- 
meesters door naar taakvolwassen medewerkers. 

 
De Beroepentuin levert leer-werkarrangementen 
op maat en organiseert een gegarandeerde baan 
voor gemotiveerde mensen die het in zich hebben 
een overstap of doorstart te maken. Wij werken 
samen met gerenommeerde bedrijven, regionale 
opleidingsinstituten en overheden. 

 

De Beroepentuin maakt het verschil! 
Doet u mee? 

bouw techniek energie- 
transitie 
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opleiding theorie & praktijk 
 

 
Spartapark-Oost 17-19 
3027 VX Rotterdam 
010-3160532 
www.deberoepentuin.nl 

info@deberoepentuin.nl 

de beroepentuin 
@deberoepentuin gegarandeerd een baan 
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Verhuizing van de Beroepentuin naar Sparta Stadion 
Per 1 maart jl. is de Beroepentuin verhuisd naar het Sparta Stadion. Vanwege de grote belangstelling van opdrachtgevers, 
samenwerkingspartners en de gewenste diversificatie van het aanbod aan opleidingen was de Beroepentuin in de Spaanse 
Polder uit zijn jasje gegroeid. De Spartalocatie biedt beter passende ruimte ook voor trainingen voor horecafuncties. 
Tenslotte heeft de locatie een prima bereikbaarheid voor kandidaten via het openbaar vervoer en is de uitstraling van het 
stadion – zo midden in een woonwijk- perfect.  
 

 
 
Evenals andere betaald voetbalclubs toont Sparta al jarenlang haar maatschappelijke betrokkenheid door mensen met enige 
afstand tot de arbeidsmarkt onder haar hoede te nemen en “werk fit” te maken. Ook krijgen jongeren veelal uit de wijk 
Spangen een opleiding tot steward en worden sportcoaches opgeleid tot begeleider voor de diverse sportpleintjes. 
Daar doet Sparta nu er een flinke schep bovenop door kandidaten te geleiden naar een reguliere betaalde baan bij één van de 
vele bij Sparta aangesloten sponsorbedrijven. 
 
Sommige bedrijven sponsoren de Beroepentuin nu al met materiaal, leermeesters en nemen daarnaast geschikt bevonden 
kandidaten af.  Ook is het mogelijk SROI-taakstellingen op deze wijze in te vullen. Op dit moment zijn we nog opzoek naar 
diverse ervaren leermeesters die onze Beroepentuin kunnen gaan versterken. Dave Pompe, de kersverse projectmanager van 
de Beroepentuin West, is hiervoor de contactpersoon. Zoals uit de 1e nieuwsbrief van de Beroepentuin bleek werd 
aanvankelijk zwaar ingezet op functies in de techniek, bouw, energietransitie en transport en logistiek. Inmiddels zijn daar 
beroepen als stoffeerder, schilder, beveiliger, schoonmaker, stratenmaker bijgekomen. Er is dus sprake van een groeimodel. 
Met andere partners zoals BYT wordt binnenkort een samenwerkingsovereenkomst gesloten om ook trainingen en 

opleidingen voor zogeheten intensieve klantcontactberoepen (denk o.a. aan 
callcentermedewerkers) te gaan verzorgen. Niet iedereen is immers geschikt voor een 
beroep in de techniek. 
 
Voorts zijn er vergevorderde plannen om ook binnen afzienbare tijd met 
samenwerkingspartners een Beroepentuin in Rotterdam Zuid te gaan starten waarin 
ook trainingen en opleidingen voor ondersteunende functies in de zorg deel uit gaan 
maken van het aanbod. Inmiddels heeft een delegatie van het Ministerie van Justitie 
de nieuwe locatie bezocht en is opdracht verleend om kandidaten in een pilot te gaan 
trainen en opleiden. Ook de IJsselgemeenten hebben inmiddels opdracht verstrekt om 
ook een dergelijke pilot te starten. Daarnaast hebben diverse gemeenten zich gemeld 
en serieuze interesse getoond als potentiele opdrachtgever. Voorts hebben 
interessante publiek-private partijen zich gemeld en overwegen te gaan participeren in 
de Beroepentuin. Vanaf 1 oktober 2018 zijn inmiddels al 60 kandidaten via de 
Beroepentuin bemiddeld. Hierbij is nauw samengewerkt met het WSPR 
(leerwerkloket), Albeda College en Caldergroep. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



De kersverse Operationeel Manager van de Beroepentuin Dave Pompe 

Inmiddels is Dave Pompe (links) aangesteld als projectmanager van de 
Beroepentuin. Dave en zijn collega’s zijn graag bereid belangstellenden rond  
te leiden op de nieuwe locatie. Voor het maken van een afspraak worden in 
deze nieuwsbrief de nieuwe contactgegevens verstrekt.    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Filmpje Inburgerking Jack Kerklaan 
Graag verwijzen we u naar de recente reportage van Jack Kerklaan over de Beroepentuin. Jack slaagt er als geen ander in de 
kern van waar de Beroepentuin voor staat te typeren. Wij kijken met belangstelling uit naar zijn vervolgrapportages. 
 
https://www.openrotterdam.nl/de-inburgerking-helpt-statushouders-met-het-vinden-van-een-baan/content/item?1122510 
 
App Hiretime 
Door het innovatieve karakter van de Beroepentuin, is er voor gekozen om de dienstverlening uit te breiden met Hiretime.  
Dit bespaart De Beroepentuin, maar ook de samenwerkingspartners zoals werkgevers en gemeenten veel tijd. Uit gesprekken 
met werkgevers blijkt, dat zij vooral opzoek zijn naar gemotiveerde kandidaten. Hiretime kan deze motivatie goed in beeld 
brengen, tijdens de oriëntatiefase in de eerste week. Vanaf de start van de Beroepentuin valt het ook op dat werkgevers 
graag in een vroeg stadium al in contact willen komen met de kandidaat. De Beroepentuin maakt dit in samenwerking met 
Hiretime mogelijk door de werkgever een goede eerste indruk te geven van de kandidaten in zeer korte tijd. De eerste 
beoordeling van een kandidaat door een werkgever kost nu slechts 90 seconden. 
 
Hiretime is een oplossing die ingezet kan worden door bedrijven, gemeenten/werkgelegenheidsprojecten en het onderwijs. 
Voor deze samenwerkingspartners zorgt Hiretime voor een optimale match tussen werkgevers en werkzoekenden voor een 
(bij)baan, maar ook een stageplaats. Hiretime bestaat uit een app en een Dashboard die realtime met elkaar communiceren. 
Via de app kunnen kandidaten van de Beroepentuin een aantal relevante(!) vragen beantwoorden, waardoor wij een kort 
overzicht/profiel/CV van de kandidaat in kaart brengen. Vervolgens kan de kandidaat een videoboodschap opnemen van 
maximaal 90 seconden. Via deze weg kan de kandidaat uitleggen, waarom hij zo graag bij bedrijf X aan de slag wilt. Deze 
gegevens worden opgeslagen in het Dashboard van de Beroepentuin, waardoor zij deze weer kunnen delen met een bedrijf.  
 
Het bedrijf ontvangt een overzicht van een kandidaat in één oogopslag. Hiermee wordt ingespeeld op de wensen en 
behoeftes van bedrijven. Zij zien bij sollicitatiegesprekken namelijk in de eerste minuut al of een kandidaat (niet) geschikt is. 
Mocht de kandidaat dan niet geschikt blijken, is het niet zo netjes om een kandidaat al in de eerste 3 minuten van het gesprek 
weg te sturen. Anderzijds kunnen kandidaten ook een slechte indruk wekken via een brief, omdat zij schriftelijk niet zo sterk 
zijn, maar in de praktijk wel zeer gemotiveerd zijn om de functie uit te oefenen. De Beroepentuin en Hiretime hebben mede 
om bovenstaande redenen besloten om samen te werken en de samenwerkingspartners een unieke en tijdbesparende 
ervaring te bieden. 
 
Website van de Beroepentuin 
Inmiddels is ook de website vanaf vrijdag 15 maart a.s. operationeel. Omdat er veel nieuwe ontwikkelingen op stapel staan, 
zal de website de komende tijd regelmatig uitgebreid, aangepast en geactualiseerd worden. Op- en aanmerkingen om de 
website verder te verbeteren zijn van harte welkom via info@deberoepentuin.nl 
Link toevoegen 
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